
Yhdistysten tila ja avustusmallit 
ja yhdistysten kuuleminen 

Yhdistysilta 2.2.2023 ja kuuleminen



Asian esittely ja kuuleminen

Yhdistysillassa 2.2.2023 esiteltiin tässä asiakirjassa olevat 
vaihtoehdot yhdistysavustusten sekä kaupungin ja yhdistysten 
tilayhteistyöstä. Vaihtoehdot A-E ja niihin liittyvä keskustelu illassa 
löytyvät tästä asiakirjasta. Materiaaliin on merkitty keltaisella 
pohjalla keskustelussa esille nostetut asiat. 

Illassa toivottiin, että yhdistyksille annetaan vielä aikaa tutustua 
malleihin ja antaa lausuntonsa siitä. 

Avustusohjesäännön hyväksyy kaupunginhallitus.

Tarkemmat ohjeet lausunnon jättämiseen seuraavassa diassa.
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Lausunnon antaminen

Yhdistykset voivat jättää lausuntonsa avustusohjeeseen sekä kaupungin 
ja yhdistysten tilayhteistyöhön joko:
1) Vastaamalla kyselyyn osoitteessa: 

https://link.webropolsurveys.com/S/4C0BB27972BB0259
2) Jättämällä lausunnon kaupungin kirjaamoon, osoitteeseen: 

Suonenjoen kaupunki
Kirjaamo
PL 13
77601 SUONENJOKI
Lausunnossa pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
A) Millainen avustusmalli sopisi parhaiten yhdistyksellenne?
B) Millainen avustusmalli tukisi yhdistysten toimintaa tasapuolisimmin?
C) Mitä muuta haluatte lausua otettavaksi huomioon asian valmistelussa?
D) Sekä jättämään vastanneen yhdistyksen nimen ja yhteystiedot.

Lausuntojen antoaika on 5.3.2023 asti.
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Mallit A–E ja käyty keskustelu
Käyty keskustelu on mallin jälkeen olevassa diassa keltaisella pohjalla.



Asian käsittelyn esittely

Yhdistysilta kutsuttiin koolle marraskuussa järjestetyn yhdistysillan 
pohjalta. Keskustelua jatkettiin kaupungin avustuksista ja tilojen 
käytöstä.

Alkuun käytiin läpi tällä hetkellä voimassa oleva avustusmalli sekä 
esiteltiin uuden avustus- ja tilamallin vaihtoehdot A–E (diat 13–22).

Malleissa painottuu eri tavalla toiminnan ja tilojen tukeminen. Tarpeet 
ovat erilaisia, joten kaikkia täydellisesti tyydyttävää ratkaisua ei 
todennäköisesti löydy. Kompromisseja joudutaan tekemään.

Avustusohjesäännön hyväksyy kaupunginhallitus. Tavoite on saada ohje 
kaupunginhallituksen käsittelyyn helmikuussa, jotta avustukset saataisiin 
hakuun aiempia vuosia aiemmin.

Materiaaliin on merkitty keltaisella pohjalla keskustelussa esille nostetut 
asiat. 
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Yleisiä kommentteja ja kysymyksiä illasta

• Mallit tulivat esittelyyn pikaisella aikataululla, olisi tarvinnut perehtymistä etukäteen.

• Ehdotettiin mallien valmistelun jatkamista vielä, ja malleja toivottiin tuotavan yhdistyksille 
hyvissä ajoin etukäteen tutustuttavaksi. Näin yhdistyksillä olisi aikaa antaa lausunto asiaan. 
Yhdistykset, jotka eivät nyt olleet paikalla olisi myös mahdollista ottaa asiaan kantaa.

• Kirjallinen kuulemiskierros on mahdollinen. Tällöin todennäköisesti ei jäädä jälkeen 
vanhasta hakuaikataulusta (hakemukset huhtikuun loppuun mennessä).

• Jos hakuaikataulu aikaistuu vanhasta, yhdistykset toimittaisivat viimeisimmät vahvistetut 
asiakirjat.

• Kaivattiin selkeämpää ohjetta miten, milloin ja millä kriteereillä kumppanuuksia voi hakea. 
Ohje kirjataan avustusohjesääntöön.

• Avustusohjeesta mahdollisimman selkokieliset! Miten myöntäminen ja maksaminen 
tapahtuu.

• Yhdistysten postituslistalle voi liittyä lähettämällä viestin osoitteeseen 
viestinta@suonenjoki.fi. Kerro viestissä mistä yhdistyksestä on kyse ja 
sähköpostiosoite/osoitteet jotka halutaan listalle lisättäväksi.
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Asian jatkovalmistelu

• Muistio ja mallit (= tämä esitys) kootaan Suonenjoen kaupungin 
verkkosivulle, lähetetään osallistuneille ja postituslistalle 
sähköpostilla. 

• Jatkovalmistelua tehdään vielä, pohditaan pyydetäänkö kirjallisia 
kommentteja vai kokoonnutaanko.
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Avustusmallien esittely



Olemassa olevat avustukset 2023

• Liikunta-avustukset 
• kohdeavustuksen tarkoitus on tukea paikallista liikuntaharrastustoimintaa sekä luoda 

mahdollisuuksia uusille ideoille, toiminnoille ja tapahtumille paikkakunnalla. 

• Kulttuuriavustukset 
• tukea voittoa tavoittelematonta, paikallista kulttuuritoimintaa ja toimijuutta sekä 

luoda mahdollisuuksia uusille ideoille, toiminnoille ja tapahtumille paikkakunnalla. 

• Nuoriso-avustukset 
• tukea paikallista nuorisoyhdistystoimintaa sekä nuorten itsensä järjestämään 

nuorisotoimintaa, luoda mahdollisuuksia uusille ideoille, toiminnoille ja tapahtumille 
paikkakunnalla. 

• Kylätalo-avustukset 
• Kylätoimikuntien avustusta myönnetään kylätoimikuntien kylätalojen 

ylläpitokustannuksiin sekä kylätoimikuntien yleiseen toimintaan

• Kaupunginhallituksen avustukset (sis. urheilijoiden palkitsemisen)
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Uudet suunnitellut avustusmuodot 2023
• Liikunta-avustukset 

• Liikunta-avustusten painopiste on lasten ja nuorten liikunnan ja ikäihmisten liikunnan tukemisessa.

• Kulttuuriavustukset 
• Tuetaan lisäksi kotiseututyötä ja kulttuuriperinteen toteuttamista. 

• Kansalaistoiminnan avustukset 
• Toiminta tukee kaupungin hyvinvointisuunnitelman toteutumista ja vahvistaa ja lisää yhteisöllisyyttä 

ja vapaaehtoistoimintaa. 

• Suurtapahtuma-avustus: 
• Tapahtumat, joilla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia kaupungin tunnettavuuteen, näkyvyyteen 

ja aluetalouteen ja jotka luovat uusia osallistumisen mahdollisuuksia kävijöilleen. 
• Tapahtuma voi olla paikkakunnalla toistuvasti järjestettävä tapahtuma tai esimerkiksi lajin SM-

kilpailu.

• Strategiset ja näkyvyys kumppanuudet
• Strategiset kumppanuudet tukevat kaupungin strategian toteutumista. 
• Näkyvyyttä tukevat kumppanuudet tukevat kaupungin positiivista näkyvyyttä kaupungin 

ulkopuolella. 

• Urheilijoiden palkitseminen 
• Muut kaupunginhallituksen avustukset

• Avustusta voi hakea sellaiseen kaupungin strategiaa tai hyvinvointikertomusta tukevaan toimintaan, 
johon ei voi hakea avustusta muista tukimuodoista. Tuki on harkinnanvarainen. 
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Avustukset 2023

• KH avustukset ja kumppanuudet 49 600 €
• Suurtapahtumat 
• Avustuksella myönnettävät 
• Strategiset ja näkyvyys kumppanuudet
• Urheilijoiden palkitseminen 

• Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin avustukset 41 000 €
• Liikunta-avustukset 20 000 €
• Kulttuuriavustukset 5000 €
• Nuoriso-avustukset 1000 €
• Kansalaistoiminnan avustukset 6000 €
• Kylätalo-avustukset 9000 €

• Kaikki Yhteensä: 90600 €

11



Vapaa-ajan avustusten toiminnan 
tukeminen

Säännöllisen ryhmätoiminnan avustus

• Säännöllinen ryhmämuotoinen 
toiminta

• Leirit, koulutukset, retket, kurssit

• Liikuntaseurojen kausitoiminta

Avustuksen määrään vaikuttaa: 

• osallistujamäärä

• osallistumiskerrat

• kulut

Projekti- ja tapahtumatoiminnan avustus

• Projektit 

• Tapahtumat 

• Kulttuurin näyttelyt ja taiteilijatyö

Avustuksen määrään vaikuttaa: 

• toiminnan kohdentaminen 
kohderyhmään: lapset, nuoret, 
työelämän ulkopuolella olevat, kotona 
asuvat ikä-ihmiset)

• uusi avaus, harvemmin tarjolla oleva 
toimintamuoto

• toimintaan osallistuvien määrä 

• kulut
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Malli A – painotus toiminnan tukemisessa

Avustukset

• Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin avustukset 
(41 000 €): (nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja 
kansalaistoiminnan avustukset)

• Säännöllisen ryhmätoiminnan avustus
• Projekti- ja tapahtumatoiminnan avustus
• Kylätaloavustus

• Kaupunginhallituksen avustukset ja 
kumppanuudet: suurtapahtumat, 
muut KH avustukset ja 
kumppanuussopimukset: (49 600 €)

• Avustukset yhteensä 90 600 euroa.

Tilat

Laajempi kaupungin olemassa olevien 
tilojen käyttäminen

• Yhdistyksille maksuttomat tilat: 
koulujen tilat ja Futurian kokoustilat

• Yhdistyshintaiset tilat: liikuntatilat, 
Futurian auditorio, Lintharjun 
kabinetti, Kellarikalleria. 

• Elinvoima- ja hallintopalvelut 
maksavat yhdistysten maksuttoman 
tilojen käytön koulutuspalveluille ja 
teknisille palveluille käytön pohjalta. 

• Liikuntatiloihin junnuvuoroille oma 
hinnoittelu kausivuoroihin. 
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Malli A – kommentteja ja kysymyksiä

• Lähimpänä nykyistä toimintatapaa.
• Elinvoima- ja hallintopalvelut kustantavat koulujen ja Futurian tilat, jolloin ne 

olisivat yhdistyksille maksuttomia. Futuria käytettävissä päiväaikaan ja 
viikonloppuisin, tilat esteettömät. Koulujen tilat käytössä koulupäivien 
jälkeen ja viikonloppuisin.

• Muissa kuin yllä mainituissa olisi yhdistyshintaiset tilat. Yhdistyshinta 
olemassa tällä hetkellä vain Lintharjun Liikuntakeskuksen kabinetissa. 
Muiden tilojen osalta hinnoittelu määriteltäisiin uudelleen. Hintojen olisi 
oltava nykyistä hintaa edullisempi, jotta yhdistyksillä olisi tosiasiallinen 
mahdollisuus vuokrata niitä. 

• Toiminnan tukeminen on tärkeää, esim. isompien tapahtumien kuluja ei voi 
kattaa pelkästään jäsenmaksuilla.

• Jos maksuttomia tiloja olisi paremmin tarjolla, voisi yhdistysten toimintaa 
tuottaa niissä ja rahaa jäisi enemmän jaettavaksi toimintaan. Mikä on 
yhdistyshintaisen tilan kriteeri ja mikä maksuttoman?
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Malli B – tuetaan toimintaa ja tiloja 
keskustan ulkopuolella

Avustukset
• Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin avustukset: (nuoriso-, 

kulttuuri-, liikunta- ja kansalaistoiminnan avustukset)

• Säännöllisen ryhmätoiminnan avustus

• Projekti- ja tapahtumatoiminnan avustus

• Kansalaistila-avustus: keskusta-alueen 
ulkopuolella enintään yhdelle tilalle / kylä. 
Avustusta voi hakea kylätaloihin ja muihin 
useamman käyttäjän kansalaistiloihin. 

Kaupunginhallituksen avustukset ja kumppanuudet: 
suurtapahtumat, muut KH avustukset ja 
Kumppanuussopimukset: 

Avustukset yhteensä 90 600 euroa.

Tilat

Laajempi kaupungin olemassa olevien tilojen 
käyttäminen

• Yhdistyksille maksuttomat tilat: koulujen tilat ja 
Futurian kokoustilat

• Yhdistyshintaiset tilat: liikuntatilat, Futurian
auditorio, Lintharjun kabinetti, Kellarikalleria. 

• Elinvoima- ja hallintopalvelut maksavat yhdistysten 
maksuttoman tilojen käytön koulutuspalveluille ja 
teknisille palveluille käytön pohjalta. Liikuntatilat 
alle 15 / 18-vuotiaille ilmaiset

• Liikuntatiloihin junnuvuoroille oma hinnoittelu 
kausivuoroihin. 

Muutos ja pohdinta: Jos kansalaistila-avustusta jaetaan kylätaloavustusta useammalle toimijalle, 
otetaanko avustusraha muista avustuksista vai jaetaanko kylätaloavustussummaa useammalle, jolloin avustus 
/ hakija pienenee suhteessa aikaisempaan? 

15



Malli B – kommentteja ja kysymyksiä

• Tuetaan keskustan ulkopuolella olevia tiloja, keskustassa yhdistykset 
käyttävät tarjolla olevia kaupungin tiloja tai vuokraavat tilat hyväksi 
katsomastaan paikasta omalla kustannuksellaan.

• Avustusta voisi hakea yhdelle keskustan ulkopuolella olevalle tilalle per kylä, 
edellyttäen että tilalla on useampi käyttäjä.

• Miksi vain yhteen tilaan kylällä? Toivotaan tilojen tehokasta käyttöä, 
yhdistysten yhteistyötä ja toiminnan mahdollistamista.

• Mahdollistaa tuen hakemisen myös muille tiloille kuin kylätaloille. Myös 
kylätalot voi edelleen hakea.

• Kylätaloille kohdennettu avustus per kylätalo todennäköisesti pienenisi 
nykyiseen verrattuna, jos hakijoita olisi enemmän.

• Avustus on kylätaloille arvokas, ja kylätalot saadaan pidettyä toiminnassa.
• Avustusluokkaan voidaan siirtää rahaa, mutta raha on silloin pois jostain 

muusta.
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Malli C – tuetaan toimintaa ja tiloja

Avustukset
• Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin avustukset 

• (nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja kansalaistoiminnan 
avustukset)

• Säännöllisen ryhmätoiminnan avustus

• Projekti- ja tapahtumatoiminnan avustus

• Yhdistystila-avustus: toimijat voivat hakea 
avustusta toiminnan tilakuluihin ( ei 
kaupungin tilat). 

• Kaupunginhallituksen avustukset ja 
kumppanuudet: suurtapahtumat, muut KH 
avustukset ja Kumppanuussopimukset: 

• Avustukset yhteensä 90 600 euroa.

Tilat

Laajempi kaupungin olemassa olevien tilojen 
käyttäminen

• Yhdistyksille maksuttomat tilat: koulujen tilat ja 
Futurian kokoustilat

• Yhdistyshintaiset tilat: liikuntatilat, Futurian
auditorio, Lintharjun kabinetti, Kellarikalleria. 

• Elinvoima- ja hallintopalvelut maksavat 
yhdistysten maksuttoman tilojen käytön 
koulutuspalveluille ja teknisille palveluille käytön 
pohjalta. 

• Liikuntatiloihin junnuvuoroille oma hinnoittelu 
kausivuoroihin. 

Muutos ja pohdinta: Jos yhdistystila-avustusta jaetaan toimijoiden tilojen käytön tukemiseen, 
niin muihin avustuksiin jää huomattavasti vähemmän jaettavaa.
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Malli C – kommentteja ja kysymyksiä

• Jaettaisiin yhdistystila-avusta. Muihin kuin kaupungin tiloihin voisi 
saada avustusta.

• Iso osa avustussumasta menisi tiloihin, jolloin raha on pois muusta 
avustustoiminnasta.

• Voisi kohdentua myös keskustan alueella olevaan tilaan.

• Millä tavalla toimintaan varatut avustukset skaalautuisivat suhteessa 
tiloihin haettuihin avustuksiin? Vielä ei ole kokemusta kuinka paljon 
tila-avustushakemuksia voisi tulla. Avustukset ovat kuitenkin aina 
skaalautuvia, riippuen miten paljon avustushakemuksia kulloinkin 
tulee.
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Malli D – vuokrataan yhdistystila, tuetaan 
toimintaan sekä tiloja keskustan ulkopuolella

Avustukset
• Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin avustukset 

(nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja 
kansalaistoiminnan avustukset)
• Säännöllisen ryhmätoiminnan avustus
• Projekti- ja tapahtumatoiminnan avustus
• Kansalaistila-avustus: keskusta-alueen 

ulkopuolella enintään yhdelle tilalle / kylä. 
Avustusta voi hakea kylätaloihin ja muihin 
useamman käyttäjän kansalaistiloihin. 

• Kaupunginhallituksen avustukset ja 
kumppanuudet: suurtapahtumat, muut KH 
avustukset ja Kumppanuussopimukset:

• Avustukset pienevät sen verran, mitä 
varataan yhdistystilan vuokraan. 

Tilat
Liikuntatiloihin junnuvuoroille oma hinnoittelu 
kausivuoroihin. 

Kaupunki vuokraa yhdistyksille oman tila 
keskustasta, tukee avustuksilla kylätaloja ja tilaa 
Iisvedellä.

Paljonko varataan tilan vuokraamiseen? Saman 
verran vähennetään avustuksista.  

Muutos ja pohdinta: Jos kaupunki vuokraa yhdistystalon keskusta-alueelta ja tukee avustuksilla 
keskusta-alueen ulkopuolisia kansalaistila-avustuksia, niin muihin avustuksiin jää merkittävästä vähemmän 
avustuksia jaettavaksi.  
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Malli D – kommentteja ja kysymyksiä

• Avustuspotti pienenee yhdistystilan vuokraamisesta 
aiheutuvien kulujen verran.
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Malli E – tuetaan vain tiloja

Avustukset

• Yhdistystila-avustus: toimijat 
voivat hakea avustusta 
toiminnan tilakuluihin (ei 
kaupungin tilat). 

• Avustukset ja tilojen käyttö 
yhteensä enintään 90 600 
euroa. 

Tilat

Kaupungin maksuttomat tilat.
Ei koske liikuntatiloja. 

Liikuntatiloihin junnuvuoroille oma 
hinnoittelu kausivuoroihin. 

Muutos ja pohdinta: Kaupunki mahdollistaa yhdistysten toimintaa tukemalla toimijoiden 
tilojen käyttöä. Yhdistykset vastaavat muuten toiminnastaan itse. 
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Malli E – kommentteja ja kysymyksiä

• Tuetaan jaossa olevalla avustussummalla ainoastaan tiloja, 
yhdistykset vastaisivat itse muusta toiminnastaan.

• Malli ei toimi yhdistyksille, jotka eivät tarvitse tiloja. Toimii 
yhdistyksille, joilla on säännöllistä viikoittaista tai lähes 
viikoittaista toimintaa.

• Säännöllisesti kokoontuville, päiväsaikaan tiloja tarvitseville 
Malli E olisi toimivin.
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Muita tiloihin liittyviä kommentteja

• Päiväkeskuksen tilat ovat nykyisellään Pohjois-Savon hyvinvointialueen tiloja. 
Tilojen käyttöä on pohdittava hyvinvointialueen kanssa.

• Ehdotettiin Liikuntakeskuksen kabinetin maksuttomuutta kaikille yhdistyksille.

• Esimerkki Rautalammilta: yhdistysten järjestämästä yleishyödyllisestä 
toiminnasta ei peritä kirjaston tiloissa vuokraa. Suonenjoen kirjastolla ei ole 
erillistä kokoushuonetta. Kirjaston ns. päätytilassa ei ole wc:tä ja vesipistettä. 
Tilan ilmastointi ei ole kokoustilan ilmastointi.

• Missään mallissa ei voi hakea avustusta tilakustannuksiin jos ne järjestetään 
kaupungin tiloissa. Onko riskinä, että tiloja on paljon vuokralla ja vähällä 
käytöllä? Miten mahdollistetaan että tilat ovat tehokkaasti käytössä?

• Jos on joitakin maksuttomia tiloja, niin sekin on parempi kuin nykytilanne.
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Liikuntasalien käyttövuorot –
keskeiset muutokset 2023 



Käyttövuorojen jakoperusteiden uudistaminen

• Muutokset 
pohjautuvat muun 
muassa syksyllä esille 
tulleisiin toiveisiin

• Samalla osa laajempaa 
tila- ja 
avustusmuutosta

• Kausivuoroja jaettaessa otetaan huomioon 
hakijoiden toiminnan luonne, todellinen 
tarve ja ryhmien ja ryhmissä osallistuvien 
määrä:
• niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin 

• kilpa- ja harrastustoiminnassa. 

• Huomioon otetaan myös eri liikuntalajien 
ja -muotojen vaatimukset liikuntapaikan 
suhteen. 
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Jakoperusteet

• Tasa-arvovaltuutetun 
kannanoton mukaisesti 
kausivuorojen jaossa 
huolehditaan siitä, että 
nais- ja miesvaltaisia lajeja 
kohdellaan tasapuolisesti 
ja noudatetaan samoja 
jakoperiaatteita. 

• Lähtökohtana tulee olla 
vuorojen tasapuolinen 
jakautuminen sukupuolten 
kesken, ja siitä poikkeamat 
on erityisesti perusteltava.

• Tilan soveltuvuus eri lajien harrastamiseen, 
• Liikuntakeskus: joukkuelajit, pallopelit mm. 

salibandy, futsal, lentopallo ja koripallo sekä 
joukkuevoimistelu

• Lintharjun sali: ryhmäliikunta, pallopelit mm. 
sulkapallo, sähly, kamppailulajit yms. sekä 
joukkuevoimistelu

• Sammalselän sali: palloilulajit, sulkapallo, jumppa, 
kamppailulajit   

• Iisveden koulun sali: pienpelejä, jooga, tanssi, 
kamppailulajit

• Vanhan lukion sali: tanssi, jooga ja muu ei 
palloiluun liittyviä liikunta 
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Vuoron pituus

• Kausivuoron ja tilapäisen liikuntakäytön perusvuoron pituus on 1,5 
tuntia. 

• Hakija voi hakea myös puolikasta vuoroa tai perustellusta syystä hakea 
muun pituista vuoroa. 

• Muun pituiset vuorot myönnetään, jos salin tehokkaan käytön 
näkökulmasta mahdollista. 
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Juniorivuorot

• Nostetaan ikäraja alle 15-vuotiaasta joko:
• alle 16 –vuotiaisiin, tai

• alle 18-vuotiaisiin

• Juniorivuoro on vuoro, jossa ryhmään kuuluu vain alle 16/18-
vuotiaita. Salivuorolla ainoastaan valmentajat, apuohjaajat ja muu 
joukkueeseen kuulumaton huoltohenkilöstö voivat olla yli määritetyn 
ikärajan. 

• Lasten ja nuorten vuorot pyritään keskittämään kello 14–20 välille. 

• Juniorikausivuoroille on oma hinnoittelu. Koskee vain kausivuoroja, ei 
kesävuoroja tai tilapäistä liikuntakäyttöä. 
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Salivuoroihin liittyviä kommentteja

• Tällä hetkellä 1,5h vuoro ei palvele kaikkia, sillä osalle riittää lyhyempi vuoro. > Tulossa 
mahdollisuus puolikkaan vuoron hakemiseen. 

• Juniorivuoron ikärajan muutos, onko tarvetta nostaa ikärajaa nykyisestä 16-18 vuoteen? > Kyllä, 
mieluummin 18 vuoteen kuin 16:een. 

• Liikuntapalveluille tulossa käyttöön Julius-käyttöjärjestelmä. Järjestelmän kautta saa varattua 
yksittäisiä salivuoroja ja näppäinkoodi tulee suoraan puhelimeen. Joukkueille tekeillä omat 
käyttäjätunnukset Juliukseen. Olemassa olevankin järjestelmän kautta voi varata yksittäisiä 
vuoroja, mutta koodia joutuu odottamaan.

• Juliuksella voi myös vapauttaa yksittäisiä vuoroja, jolloin ne vapautuvat muiden käyttöön. Vuoro 
vapautuu, mutta ei siirry myöhempään ajankohtaan.

• Voiko kausivuorohakua aikaistaa? Kansalaisopisto ja liikuntapalvelut tietävät tarpeet 
maaliskuussa. Kausivuorojen haku voisi alkaa toukokuussa. Kausivuoroja voi alkaa jakaa joko 
klo 14.00 tai klo 15.30 alkaen, riippuen lukion aikatauluista.

• Toive vuoroihin: voisiko ovet saada auki aiemmin kuin 15 minuuttia ennen vuoron alkua?
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